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CATALOGUS
VAN EEN AANZIENELIJKE PaRTIJ

' SCHILDERIJEN
VAN DIVERSCHE BEROEMDE MEEST

N EDERLAN D S CHE MEESTERS
ALS

A. CUIJP, M. DE Hondekoeter, Huchtei?burG , G. DE Lai-

RESSE, Ph. Wouwermans, Prins
, J. Steen ,

BRAND ,
VAN RHIJ^ , ZORO

,
ScC. ScC.

BI] EEN VERZAMELD, DOOR DEN HEERS

en andere Liefhebbers^

Welke REGENTEN der Kunst - Confrérie

van PiCTURA door den Stads Vendumeester

FRANS JOHANNES BOSBOOM,
Puhhek zullen laten Verkopen, op TVoensdav den 20^®

Augustus 1 8oö , op derzeher Kunstkamer koven het

Koornhuis op Frince Gragt in h Gravenhage.

Kunnende dezelve, aldaar door de Liefhebbers wor-

den bezichtigd, op Maandag den i8 en Dingsdag

den 19 Augustus
, des ^s Morgens van 10 tot

1 2 en des Namiddags van 3 tot 5 Vuren,

De Catalogus is te bekomen, bij de Kamerbode, der Con-

frérie RIANU S DE GELDER, wo-
pende boven het Koornhuis voornoemd m is daar

yopr betalende ééne huiver,



t)e Schilderijen zijn gemseten volgens ie

Rhijnlandjchs Voetmaat 'vari 12 duim in

de Voet.

Irlen zal des Morgens ten 10 en des Na-
middags ten 3 Vuren pregies beginnen

te Verkopen.

De Kopers zijn als ordinair gehouden, vati

ieder Gulden tien Duiten opgeld te be-

taalen.
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CATALOGUS
VAN

S C I-l I L D E IL !j E N.

No.
1. /^hristus in den Hof van Gétzemanè. ondèr-

fteunddoor een Engel die den Kelk aanwijst;

het Hoofd van den Zaligmaker, is vol uitdruk-

king , verders krachtig en breed gefchilderd en uit-

muntend geteekend door Cario Marat^ op doek
^

hoog 39, breed 45 duim.

2. De Aanbidding der Herders, in den Stal; zijnde

eene ordonnantie van zeven beelden, waar van de
meestenvol godsdienstige uitdrukking, zeer krach-

tig van Coloriet
,
en fchoon van Draperijen

,
in

eenen italiaanfehen trant, door A, Bleemaart. op

doek, hoog 37!, breed duim;

3. De barmhartige Samaritaan, éeri gewöndt man
verbindende, dit Huk in allen opzichte zijn mees-
ter waardig, beflaat uit drie figuuren> alle even
keurlijk geteekend en vol uitdrufcing, door G. de

Lairesfe, op doek, hoog 20, breed 25 duim.

4. De twee: Emausgangers aan eert tafel zittende en
Christus die als het waare in eert fcliim verdwijnt;

terwijl een Emausganger biddende en den ande-

.ren in een diepe peinzende houding zit, verders

A twee
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twee bediendens Eetwaaren aanbrengende, alle

deze vier beelden fchoon en aangenaam van Co-
loriet, maar vooral de twee Emausgangers die

verrukkelijk: zijn, en waar in de meester zich

overtroffen heeft; te meer hec een onderwerp
was

, geheel vreemd aan zijn vernuftig penceel en
nimmer of zeiden door hem behandelt. In die

ftuk heerschc eene aangenaame harmonie die den
aanfehouwer wegvoert en eene waare christelijice

nadenking opleverdt, door Jan Steen, op doek,
hoog 52, breed 41 duim.

No.
5. Het Borstbeeld van den Apostel Paulus met hec

zwaard in de hand. —- Dit Schilderij verdient alle

lof, zo voor de uitdrukking, als wonderbaarè
kragt van Coloriet , en evenaard een besten Rem-
brand

,
door Govert Fltnk^ op doek, hoog 28,

breed 25 duim.

6. Het Borstbeeld van den Wijsgeer Plato
,
met een

rol papier in de hand , zeer doorfchijnend en
meesterlijk gefchilderd , door J. Sandrart , Ann-
1Ó48, op Paneel, hoog 26, breed 20 duim.

7. Het Hoofd van een Grijfaard met een langen

Baard, fiks gefchilderd door een goed meester,

op Paneel, hoog 24, breed 19 i duim.

8. Een Hoofd met eenefluweele muts, uit lietfchool

van Rembrand, op doek, hoog 18 1 , breed
16 duim.

9 Het Borstbeeld eener Galante Vrouw meer dan

levensgroote
; breed gefchilderd door een goed

fransch meester, in ovaal formaat, op doek,

hoog soi , breed 25 duim.

10, Een
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No.
10. Een •'Bacchanaal, beftaande uit eene uitnauntende

Groep van Mans en Vrouwen meest allen naakt,

zijnde zeer uitvoerig , natuurlijk en bijzonder

aangenaam gefchiJderd, verzeldt van alderfraaijsc

bij werk als Druiven, goude Beekers en Paarle^

moere Hoorns. — Dit Schilderij is eenig in zijn

foort, terwijl de Figuuren zelden zo ui&voerig

en van die kleinte door die meester zijn voorc-

gebragc, door G. Hondthorst, op doek, hoog 32
breed 28 duim.

11. Een Amazone Strijd, deze rijke ordonnantie met
figuuren ,, geeft eene levendige zielsverbeelding te

kennen, alle beelden zijn vol actie, aangenaam
van Coloriet en drukken het onderwerp ten hoog-

ften uit , door eef2 ^oed Brahatisch mee^t^r , op Pa-

neel, hoog 27, breed 38 duim,

12. Eene Allegorie op de zeven Provintien, verbeeld

door zeven danzende Vrouwen om de Vrijheids-

hoed, ieder het wapen van eene Provintie in de
hand hebbende, verders eenige fpeelende kindert-

jes aangenaam en vrolijk, door ü Keiler, op
koper, hoog 16, breed ig\ duim.

13. Dit uitmuntend Schilderij, field voor, eene hevige

Actie van Cavallerij die verwoedt op elkander aan-

vallen. — Is fchoon, krachtig fraaij van Coloriet

cn uitvoerig gefchilderd; dit onderwerp hoe ver-

woestend ook; is echter aangenaam te befchou-

wen , door de Genie van den meester die er in

heerscht. Zijnde van zijn besten tijd , door y. yan

Huchienhurgh

,

op doek, hoog 241, breed 30 duim

14. Eene Belegerde Stad, op den vnorgrond zijn

rerfcheide figuuren,, Paarden en Wagens, zeer

A a krach-
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No.
krachtig eu aangenaam gefchllderd, door

zalfden Meester, op^ doeic, hoog ï2, breed

151 duim.

15. Een binnen vertrek met een Vrolijk Boeren Ge-
zelfchap alles zeer geestig afgebeeld ;

verders op

de voorgrond een Hond, en ander bij werk', door

y. M. Molenaar, op paneel, hoog I5i breed

17 duim.

16. Een Binnenhuis waar verfcheide Boeren en Boe^
rinnen aan Tafel zitten te eeten, terwijl de Boe-
rin of Vrouw van het huis met een glimplach op
haar nederziec en een Boer de hand geeft om
de kamer te verlaaten ; de harcstogten vol uit-

drukking en geestig. Zijnde een bijzonder goed
fluk van die beroemde meester, door H, M.Zor^,
op paneel, hoog 14, breed 17 duim.

17. Een dito, alwaar een oud Vrouwtje met een has-

pel in de hand zit, achter haar ftaat een Boer met
eene lachende tronie, hebbende eene bierkan in

de hand; in het verfchiet een open deur, alwaar

eene Boereraeid aan eene kuip ftaat te wasfehen,

op de voorgrond verfcheiden Potten, Pannen tn

Ketels, alles even keurlijk, uitvoerig en zeer

fchoon van Coloriet, door denzehen, op paneel,

hoog 8|, breed loi duim.

18. Een Boeren binnenhuis, alwaar eene oude vrouw
zit een kind te ontkleden, verders veel bijkerk,

gemerkt y. Steen, op paneel, hoog 151, breed

duim.

19. Eene Boerin met een kopere Ketel die zij uitgiet

in een Waschtobbe , vol effect en zeer doorfcluj-

nend
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No.
nend gefchilderd, door of In de manier van D van

Tol, op paneel, hoog 14, breed iii duim.

20. Een Heer liiet een Patrijs in de hand tegen een

boom zittende, helder gefchilderd door Ik, Boo^

fjen, op doek, hoog 16, breed 13 duim.

21. Een groep van verfcheide Menfchen , alwaar een

Vrouwtje met een pan in de hand zit koeken re

bakken, met verder bij werk, door Blotmaart

,

op doek, hoog 114, breed 15 duim.

22.. Een Boeren gezelfchap zittende te zingen , door

M, Heemskerk 0^ doek, hoog 84 1
breed lü

duim.

23. Een dito wederga, door dtnzehin, op doek..

124. Voor eene lleene Nis, zit eene Vrouw, voor
zich hebbende eene Tafel, met een Blaker en
brandende Kaars , die zij bezig is met een
Snuijter wat uit te halen, Dit Kaarslicht, is bij-

zonder, uitvoerig en vol effect, door Terjieeg,

Mahonihout paneel, hoog isf, breed 10 duin%

25. Een woelend Water, waarin eene damloper en

visfers Schuit, en verfcheiden andere Schepen;
meesterlijk gefchilderd door y, van Os

,
op Ma-

honiehout paneel, hoog i8i, breed 24 duim.

2(^, Een Stads binnen gezicht, langs een breede gragt,

met Sluis en Ophaalbrug en Boomen ; dit ftuk een
der beste van dezen Meester, is bijzonder aange-

naam van verkiezing, de uitvoerigheid der flee-

nen en metzelwerk gaat alles te boven ,
de boo-

men vindt men zelden zo goed van hem; en een
A 3 aan-
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sar^tal figuuren die er in voorkomen zijn uitmun-
tend. Verders volmaakt in de manier van van
der Heiden, door y, H. Pnns^ op Mahoniehout
paneel, hoog i6, breed 19 duim*

No.
27. Een uifgeftrekt Ijsgezicht, met verfcheide Boere-

woningen, en Watermolen, geftoffeerd meteen
menigte figuren en Schaatfcherijders; alles even
geestig en aangenaam gefchilderd. de harmonie
die in dit ftuk heerst, en de diepte van het ver-

fchiet zijn meesterlijk, door Vermeulen

^

op
paneel hoog 23, breed 301 duim.

«8- Een Landfchap, met eene Herderin, rustend en
ftaande Vee op de voorgrond, zeer uitvoerig

en aangenaam van coloriet, door ^9. Antoms^

fen^ op doek, hoog 22, breed 28 duim.

1^9. Een Zwitzersgezicht
,

geftoffeerd met figuren en
vol met Bomen , die natuurlijk en meesterlijk zijn

behandelt, door Rgozenberg , op doek, hoog 27,
breed 39 duim.

30, Een dito bergachtig gezicht, aangenaam geftof-

feerd en gefchilderd, door denzehen^ op Maho-
niehout paneel, hoog 14, breed duim.

gi. Een dito wederga niet minder, door denzelnn^

op Mahoniehout paneel, hoog 14, breed 17

i

duim.

32. Een Pleijster plaats , alwaar zich eenige krijgslie-

den ververfen, uitvoerig gefchilderd, door-M^/;/^,

oppaaneel, hoog 14, breed 16 duim.

\

No. 33.
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No.
33. Hec gezicht van de grote Kerk te Haarlem, rijk

geftoflfeerd, door J. Berkhsliden^ op paneel,

hoog 15, breed 2 15 duim.

35, Dit ftuk , het welk door zijne waarheid en uitvoe-

righeid den aanfchouwer tot zich lokt, verbeeld

een doode Patrijs en eene rijke w’eitas op eene
marmere tafel liggende: als mede eenige andere

Vogels aan eene rits hangende en verder bij werk,
door jfm Aeht^ op doek, hoog 2Ó, breed 21
duim.

35. Eenige badende Nijmphjes
, in een aangenaam

Landfchap, door C. Fuhnbrug^ op paneel, hoog
6 \ , breed 8 duim.

36. Een dito wederga, zijnde niet minder geftofFeerd,

door dtnzehen . op paneel.

.37. De Godin Diana, zich badende met verfcheide

Nijmphen, in de fmaak van Poelenburg, door
C, Cuyhnhurgy op doek, hoog 20, breed 23
duim.

38. Een IJsgezicht, met Boerewoning en vol Schaat-

zenrijders. op de voorgrond een Man, Vrouw en

Kind
,
die een flee op het land floten , uitvoerig

en natuurlijk door H. W, Schw&tckhardt

^

1783 ,

op paneel, hoog 12, breed ï8 duim.

39. Indit Landfchapje is op de voorgrond een roodeOs,
agter denzelven een Vrouwtje op ecu Ezel zitten*

de, en een Boer die eenige Schaapen voordrijfc,

door A. vm ds Vslds, op paneel, hoog Si ,

breed 10 duim.

No. 40,
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No.
<jo. Een Landfchap, met een roode en blaauw bonte

Koei, en Schaap met twee Lammetjes
j op de

tweede grond, een Berder met een Ezel en an-

der Vee. In de manier van van de Velde, door
D. yanBcrg'en, op doek, hoog 14, breed 18 duim.

41* Een Italiaansch Landfchap, met een rustende Her-
der en verlchillend foort van Vee. Door een
goed meester, naar W.Romijn, op paneel, hoog

14, breed ló duim*

42* Twee Kinderen die met een Hond fpeelen, en
j

eenige Schaapen , zeer natuurlijk en uitvoerig ge- /

fchilderd, door S. yan der Does, doek op paneel,

hoog 13, breed loi duim,

43. Een dito wederga, even fchoon als de voorgaande,
)

door denzeben y doek? op paneel, eener grooce.

4j. Een Rhijn gezicht, rijk gefloffeerd en zeer uit-

voerig, door Schuz

,

op koper, hoog io§, breed

14 duim.

45. Een dito wederga, niet minder als de voorgaande,
j

door de/2zcben

,

op koper, van gelijke groote. / .

46. Eene Maanefchijn ,
verbeeldende een Strand ge-

zicht, op de voorgrond een Wagen en Paarden en

verders vol ftoffagie, door E, van der Jdoel^ op

paneel, hoog 17, breed 14 duim.

47. Een Landfchap. door G. de Heus, op paneel, /

hoog iié, breed 15 duim.

48. Een
,
dito wederga, door denzeben, op paneel,

eender groote. J
No. 49.
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No.
49. Maria Magdalera, uitvoerig gefchilderd

, door vafÈ

der Burg
y
op paneel, hoog pi, breed 8i duim,

50. Hec Portraic van G. Brandt, door een goed
meester, op koper, hoog (5 , breed 4 duim.

Een Vrolijke Boer, met eene Flescli in de eene
en eene Pijp in de andere hand, doov A. de Veki
op koper, hoog 41, breed 31 duira.

51. Deeze fchoone Menagerie , beftaande uit een

Paauw en Paauwin , een goudlakenfche en witte

Haan
,
Penden , Watervogelen en diverfe anderen

,

is krachtig en zeer natuurlijk gefchilderd
,

door

M. D. Ihndekoeter

y

op doek, hojg 41, breed

48 duim,

53. Een Landfchapje met StofFagie, gemerkt Wijnanis,

doek op paneel, hoog 131 ,
breed 10 ^ duim.

5'4, De Befnijdenis van Christus door een oud meester/

op koper , hoog 8 ,
breed 9 duim.

55. Een Zwitfersch Landfchap, mee eene rustique

Brug, aangenaam geflofFeerd, door Rezenherg^

op doek, hoog 2X§

,

breed 27 duim,

56. Een dito wederga, niet minder als de voorgaande,

door denzeheriy op doek, eender groot e.

57. Een Kapitaal Landfchap met Herders en Herderin/
Koebeesten en Schaapen die een groot water door-

"waaden, in de manier van Berghem, door Begytt
y

op doek , hoog 34 , breed 31 duim.

S No.
:58,
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No.
58, Een Bergachtig Landfchap met twee Stammen van

Boomen
,

gellofFeerd mee diverfe foorten van
Dieren, door Fijnasker

,

op doek, hoog 2^9
breed 24* duim. •

59. Vrolijke Boeren, danfende voor een Herberg,
door TV, Vhringtiy op paneel, hoog iii, breed
14 duim.

6% Een Kwakzalver, die zijne Waar aan eenige

Boeren uitvent, op paneel, hoog ai, breed
16 duim.

61. Een Historieel Stuk, op doek, door een goed
meester.

62. Een Bachanaal, op doek, door een goed meester,

63. Vier fluks levensgroote Portraitten, van de Famil-

lie vsn het Huis van Orange, door y. Tlondhorst y

op doek.

6^, Een Maas gezicht omflreeks Dordrecht, rijk ge-

floffeerd, met zijlende en ten anker leggende

Scheepen, op den voorgrond een Sloep met Pasfa-

giersj aangenaam en zeer natuurlijk, door

Cufjp

,

op paneel, hoog 17, breed 24 duim.

65. Een Landfchap , met een drift Beesten
, die door

het water waaden ,
vrolijk en uitvoerig gefchil-

derd ,
door H. vm den Bos, op paneel, hoog

13 if breed 17 duim.

i6. Een Stuk met een Faifant en verfchillende Voge-
len, gemerkt M. D. Bsndekoêter y op doek, hoog

40 i, breed 33 duim.

C7.
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No.
67. Een Bergachtig Landfchap met Gebouwen

^ rijk ge-
EofFeeru met figuuren &c.

, door den ouden Mou^
cherotty op doek, hoog 30, breed 25 duim.

dS. Lot, met zijne Dogters; levens groote, krachtig
gefchilderd, door G. Hondhorst^ op doek, hoog
42, breed 58 i duim.

69. Een Famillie Stuk, door C. dê MoQr, op doek,
hoog 51 , breed 70 duim.

70, Eene Heilige Famillie, op doek, hoog 19, breed

15 duim.

71. Een Gezicht van eene Buitenplaats, daar eene
partij aanzienlijke Perfoonen zich vermaaken, zo
met fpeelen als anderzints, zeer uitvoerig ge-

fchilderd, door Vtnkebosm, op koper, hoog 8,
breed 10 duim«

72, Een heuvelachtig Landfchap, met verfchillende

foort van Vee geftoffeerd, op de voorgrond is

een Landman gezeten op een wit Paard met
bruine bonte vlakken, benev^ens een Jongen, en

eenige Honden
;

fraai in de manier van iiergiiem

geordonneerd , en door een goed meester gefchii»

derd, op paneel, hoog 15, breed 19 duim,

75. Een Landfehapje uitvoerig gefchilderd , door

J, Bnugel^ op paneel, hoog 5^, breed 8 duim.

74. Een iiitgeErekt Landfchap, geftoffeerd met eene

menigte kleine Figuurtjes, uitvoerig gefchilderd

door Breugel, op paneel , hoog 9 , breed 14

zv duim.
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No.
75» Een dito wederga, zijnde een Winter insgelijks

geftoffeerd, door dtnzahm*

7 <5. Voor eene Steene Nis , (laat een Vaas met veel- ’’

j

derhande foorc van Bloemen, rijk geordonneerd, /

door Ouopaur, op doek, hoog 33, breed 2.5 duim. /

77. Een dito met Vrugten en Bloemen , en veel In-

fectcn, de agtergrond een Tuingeziehc door
zelven^ hoog en breed als het voorgaande.

^8. Op eene Steene Tafel, flaat eene Flesch gevuld

met veifchiliende foorten van Roozcn en andere

fraaije Bloemen , waar op Infecten aasen. Extra

dun en natuurlijk gefchilderd , door B. van Win*
ghen, op doek, hoog 23, breed lö duim.

79. Om een Kop, in Bas-relief, is eene Festoen van
Bloemen, kransgewijs gefchikt en konstig gefchil-

derd, door C. P. Verhruggen

^

op doek, hoog

27, breed 21 duim.

50. Koning William, gezeten op een wit Paard, de
agtergrond verbeeld, eene belegerde ftad , kon-

flig, in den trant van Hugtenhurg gefchilderd,

doorD. Maasp op doek, hoog 25, breed 22 duim.

51. Voor eene fteene borstweering ftaat eene jonge

Dame, haar hand uitftrekkende aan eene Waar-
zcgfter die een Kind op de rug draagt. Een Heer
over de fchouder van de Dame ziende, fchijnt

de Waarzegfter iets aantewijzen ; verders is dit

fchilderij verzierd op den voorgroed met een

Hondje en omgevallen Mandtje, de borstweering

met een Bas-reiief van fpeelende Kindertjes, en

in het verfchiec een Tuingezichc; die alles uitvoe-

rig.
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rig en fraai gefchilderd, door van T)yk, óp
doek, hoog rp, breed l6 duim.

82. Een Burger Binnehuis, waar men bezig is de Aagt

gereed te maaken , voor den fchoorllecn is een

Man met een Bierkan in de hand, en eene Vrouw
bezig om eene Ketel over het vuur te hangen,

nevens de Vrouw zit een Kind in den ftoel, aan

de andere zijde is een Kind In de wieg, benevens

een kleine Jongen die met eene blaas fpeeld. Voor
aan den ingang hangt een Varken aan de ladder,'

in het verfchiet een opengaande deur , waar voor

eenige Bedelaars eene aalmoes vragen; dit fluk is

fchoon, helder van couleur en konftig gefchilderd door

KarelSkhhgsrt, op paneel, hoog 22 , breed 1 9 duim.

83. In een deftig Burger Binnevertrek
,

zit een jong

Meisje met een groen Naaikuslen op den fchoot,

bezig aan eenig linnen te verwerken , nevens haar

een Mandtje met Linnen, uitvoerig gefchilderd

in de trant van G. Metzit, hoog 13, breed i£

duim, op doek.

84. Een Boertje met een vergenoegd gelaat, voor hem
een Schotel met Vleesch waar van hij een Luk
fchijnt te willen affoijden

,
in de manier van het

voorgaande, gefchilderd op paneel, hoog 9^,
breed 71 duim.

85. Eene doode hangende Patrijs, benevens eenig

klein Gevogelte, verders een Hoorn en eenige

Netten, Vaikekappen &c. dit alles rust op eene
marmer fleene Tafel, gedeeltelijk met een zijde

kleed met Franje bedekt, delicaat en uitvoerig

gefchilderd door Fer^uflm^ op doek, hcog 24,
breed 20 duim.

B 3 ÓS.
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No.
26. Een Binneilalling, in het midden vertoond zich

een wit gezadelt Paard
, door een Stalknegc vast-»-

gehouden wordende, benevens eene Dame, en

Jager, met Honden, verders Heeren te Paard
en andere figuuren, rijk geftcffeerd. Dit fraaije

Stuk is heJder en uitvoerig gefchilderd , door

Vh, Woimermafu op paneel uit een ftuk, hoog

171, breed 24^ duim.

87. Een woedende Orkaan op Zee; aiwaar een Oor-^

log Schip in groot gevaar in de Branding tegen*

de Rorzen fchijndt te vergaan; eene Sloep met
voJk, is aan het omilaan, terwijl men in het ver^

fciiiet een Wrak van een ander Schip gewaar
word?. Deze voorfteJling hoewel akelig, is ech-

ter om deszelfs behandeling, eri de dunheid van

het water en van de lucht, bij de beste Schilde-

rijen eene plaats waardig een der fchoonfte fluk-

ken van H. Rietfchoof^ op doek, hoog 22, breed

29 duim.

JS. Een Brabanscli Lsndfchap met Gebouwen, op den
voorgrond een Postwagen halte houdende voor

eene Herberg, verders rijk geftoffeerd met Hee-
ren te Paard, wandelende Heeren en Dames. —
En menigte andere figuuren en beesten. Konsrig

gefchilderd in de manier van Breugel, door

P. van Bredaal, op paneel, hoog jij , breed

15 duim.

flp. Een dito wederga , en niet minder als het voor-

gaande, van dezelve groote en door fienzelvm ^

op paneel.

90. Een Landfehap met Boerewoningen en Geboom-
te, gefioffeerd met eenige figuuren, helder van

CüU-
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No.
couleur en breed van licht en bruin, door van

CooytnyO^ paneel, hoog 17, breed 23 duim.

pi. Een Landfchap, waarin een voorhof ,
beplant met

veelerhande foort van bloemen, bij eene fontein,

zijnEenden, Paanwen en andere Vogels, in het

zelven is verbeeld Christus, in de gedaante van

een Hovenier; het Landfchap, Vogels en ander

bij werk, is kondig en uitvoerig gefchilderd , dov)r

y, BrsugeU en de figuuren, door H. van Ba/en,

op paneel uit een duk, hoi.'g 24, breed 34 duim*

92. Een Heilige Familiie , zijnde Maria die het Kind
Jefns liefkoosd , terwijl Jofeph, in eene denkende

houding, en twee Engelen zulks met diepfe eer-

bied asnfchouwen. Ki achtig en fchoon van colo-

riet, door Delfarto^ op koper, hoog

breed 14 duim.

93* Een fraai Schilderij, zijnde het gezicht van eene

Buitenplaats , op den eerden grond ziet men eene

Laan met opgaande Boomen, aan den voorgrond

is een Lijfknegc die twee Rijpaarden vast houdt,

nevens hun legt eene roode Koei , en eene zwarte
die naar eene laagte gaat, in het midden der Laan
is een Pleer te Paard, en aan het einde derzelve

eene Dame met Kinderen. — Aan de regterzijde

van het duk op den tweeden grond is het Kasteel

van de plaats te zien , aan de linkerzijde veel

ftoffagie
,
en in het verfchiet de dad Dordrecht

over de Rivier ,
die rijk met Scheepen gedof-

feerd is. — Alles natuurlijk uitvoerig gefchilderd

en fraai van Coloriet, en wel van den besten tijd

van A, Cuyp

,

op doek, hoog 265, breed 38 duim.

94. Een kapitaal duk, verbeeldende eene Jagfparnj

van drie Heeren te Paard, met een jager en

Hon-

V
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Honden op den voorgrond. — Op den tweeden
grond nog een Heer te Paard met een Jager die

bezig zijn, met de lange Honden te jagen; ver-

ders een aangenaam verfchiet, alles natuurlijk en

krachtig gefchilderd^ door denze/ven, op doek,
hoog 42, breed 50 duim.

95. Een uitmuntend mans Portrait in het zwart ge-

kleed, houdende in de regterhand een Horlogie; /

dit Huk is krachtig, uitvoerig gefchilderd en fraai /

van Coloriet, door den beroemden Remhranty op

paneel, ovaal formaat, hoog 36I, breed 29 duim.

gó. Een dito vrouwe Portrait in het zwart gekleed;
|

met een Waaier in de hand, niet minder als het
j

voorgaande en zeer helder van Coloriet, door /
denze/ven

, eender groote. ^

97. Een Schilderij verbeeldende de overwinning van

Chattam in het jaar 1667 ,
onder het beleid van

Cornelis de Witt, Burgemeester der Stad Dord-
recht en Ruwaard van Putten, waarin Cornelis

de Witt, naar het levm is gefchilderd; terwijl

het levendig pourcrait der Huisvrouw van dezen

Held onder de gedaante van eene weldadige Go-
dinne des overvloeds zich achter zijn beeltenis ver^

toont, zijnde in het verfchiet de fterkte Charnesfe

bij Chattam afgebeeld met de Hollandfche en Vij-

andeiijke Vlooten , als na het eindigen van den

fiag, waarvan lommige Schepen nog brandende

vertoond worden. Plelder van couleur, door

"J.
de Baan ^ op doek, hoog 29 , breed 38 duim.

Jjit Stuk h het Qrtgtneel model y op last der Re-

geermg van Dordrecht rervaardtgd y
ter gelegen^

heid van de plegttge inhaling van dezen destijds

nog
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No.
X 17

fto^ naar waarde geëerde fleun des Vaderlands om
- tot $ene eeuwtgduurende gedachtenis ie yerflrek-

ken. Na het y;elk dan ook het groote ftuk, het

welk volgens Wagenaar Vaderland fche Uisco-

rie Deel, Bladzijde 4^8 , te Dordrecht

§p het Stadhuis heeft te pronk gehangen , meer

uitvoerig ts gefchilderd geworden \ doch welk

/aatfte bij de troeheles tn later tijden ts vermeld

y

terwijl de plaat bij Wagenaar Deel, na

dn ftuk is gegraveerd geworden.

De lijst van dit fluk, kostbaar van beeld en

Jhtjkunst ^ heeft boven aan y het Wapen der Stad
Dordrecht en onder aan het IVapen der Familie van
de Wie, met een Latijnsch onderfchnft

^ ter ver-

eenng van den Held dezer gejehtedenis door de

Kegeering van Hollands oudUe Scad tfitgeven,

98. Het origineel Ponrait van Jan de Wiet , Raad-
penfiönaris van Holland

,
in het verfchiec de Raad-

kamer, door y, de Baan y op doek, hoog 4ÓH
breed 365 duim.

99. Het orgineel Portrait van Cornelis de Witt, oud
Burgermeester van Dordrecht

,
gevolmagcigde

van H, H, M. op ’sLards Vloot tot de Expe-
ditie naar Chattam . door den^elven

y op doek,
eender groote.

ICO, Het Portrait van de Grootmoeder van beiden
Heeren, gebroeders de Witt, door M. Mtere-

veld 1631, op paneel, hoog 43D breed 331 duim.

lüi. Een mans Portrait inliet zAvart gekleed
, meester-

lijk: gefcliilderd , door G. Cuyp 1626 y op pa-

ned, hoog 265, breed 23 duim.

/t^F.
EertC
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102. Een vrouwe' PorErait , door itnzilnn.

eender groote.

103. Een mans Porcrait in het zwart, door dtnzthtn^ '

jppnrlpr ornatp /eender groote.
104.

Een vrouwe Portrak, door denzehen ^ eender
)

groote. ^
105.

Een mans Fortrait, door denzehen

,

eender groote.

106,

Een o’^d mans Portrak met een grijze baard,

ƒen Kalottie op het hoofd, door Mdenveldy op
paneel, hoog aS, breed 23 duim.

107.

Een vrouwe Portrait , door denze/een

,

op paneel,

hoog 265, breed 23 duim.

lOo. Een Famillieftuk van twee Kinderen in een aan- '

.

genaam Landfchap, geftoifeerd met een Schaapje /

en twee Hondjes &c. , door Mytens, 1Ó49 ,
'

op doek, hoog 31, breed 39 duim.

109.

Een dito fluk met twee Kinderen, zijnde een

^ doov denzehen

,

op doek, eender groote

1

10.

Een groot Famillieftuk, beflaande uit Man , Vrouw
en drie Kinderen, ten voeten uit; krachtig en

meesterlijk gefchilderd, door een ^oed meestar ^

op doek.

III, Een Mansportrak in het zwart gekleed, door D,

Mytensy op paneel. /

1Ï2. Een dkoVrouweportrak, doot denzeheftf op pa

neel.

-j i

11

Een
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No
113. Een portraitvan een Heer» met eene zijde man-

tel en eene hand, fraai gefchilderd in de manier

van A van Dyky op doek.

114. Een dito Mansportrait met eene hand, door

op doek,

11 5. Een dito Vrouweportrait met twee handen, door

denzeWtn^ op doek.

li(5. Een Vrouweportrait in het zwart, met een kraag,

door P. h Sin 1637, op paneel.

117, Een jonge Dame, als een jagt Godin verbeeld

,

in het fatijn gekleed, met boog en pijl in de han-

den ,
nevens haar een jagt hond ,

door S, van

Hoogjlraatin 1676, op doek.

118. Eeii knielende Ridder met zijne famillie in de-

votie, en verder bij werk, door een oud Messter

,

pp doek.

iip. Een dito tot een wederga, met twee biddende

figuuren, door denzehen.

120. Twee fluks Portraiten, van Kinderen met hond-
jes, op paneel.

121. Twee dito Portraiten met bloemen, op paneel.

122. Twee dito' Portraiten, op paneel.

123. Twee dito Portraiten , met hondjes, op paneel.

134. Twee dito portraiten, met dito, op paneel.

C 2 Een
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125 Een Portrak van eenen jongen Heer met pijl en

boog, op paneel.

126. Twee fluks Portraken, zijnde een Heer en eene
Dame, op paneel.

127. Twee fluks dito Portraiten, op paneel.

12S. Twee fmks dito Portraken, door A, Bêone, op

j

paneel.
'

i?9. Twee Stuks dito Portraiten, door iV* Maas

^

op
paneel.

130. Twee Sciiks dito kleinder,

13 . Twee Stuks Portraiten , zijnde een Heer en eene
Dame

> door Maas, op doek,

132. Twee Stuks kleine Portraitjes, op koper#

133. Twee Stuks Mans en Vrouwe Portraiten, zijnde

knieflukken, op doek,

134. Twee ditOj door S, yan Hoogflraaten

,

op doek,

1^5. Twee dito, op paneel.

13^). Twéé dito, op paneel»

137. Twee dito, op paneeL

13^. Twee dko| doek op paneel,

139. Twee dito , op doek.-

t^o.
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No.
140. Twee dito, op paneel.

14 1. Een Mans Portrait, op doek.

142. Een dito, op doek.

143. Een Vrouwe Portrait.

144. Drie Kindertjes met Bokjes fpeelende.

145. Twee Stuks Portraiten Man en Vrouw.

14<5. Drie Stuks Portraiten.

147. Een Ecce Homo, levensgroote, natuurlijk cn
krachtig uitbet Icaliaanfchefchool, op doek, hoog

42, breed 31I.

148. Het Strand gezicht van Scheveningen , rijk ge-

I ftolFeerd, door E, pan dsr Pse/, op paneel, hoog
1 14^, breed 17S duim.

/ 149. Een dito tot wederga, door denzelven.

^ 150. Een Fruit Stuk, door C. de Heem

,

doek op pa-

neel, hoog 21 i, breed 16 duim.

15 1. Een Bloem Stukmet Vruchten en Infecten, door
C. de Heem, op doek, hoog 26, breed 21 duim.

152. Salomon de Afgoden Aanbiddende, door de

Lairesfe, op doek, hoog 22, breed 25 duim.

153. De Aanbidding der drie Koningen, ^oot S,Franck,
op paneel, hoog 19, breed 24 duim.

C3 154.
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No.
15^, Een Zee triiimf, door Trank, op paneel, hoog

18, breed 35 duim.

155. Eene Kerk in brand ftaande, door E. van der

Poe/, op koper, hoog 3I, breed 6| duim.

15(5. Eene Boerewoning, door /a Fgrgui, hoog 10,
breed 131 duim.

157. Een binnehuis met Boere huisraad, door y. Bo*
gen 1649, op paneel, hoog 2o|, breed 31!
duim.

158. Het gezicht van eene Groente en Varkenmarkt,
door een oud Hoilandsch Meester, op paneel,

hoog 18, breed 28 duim.

159. Een Buk met een Haan ,
Hennen, Kalkoen en

eene Eend, door G. de Hondekoeter 1627, op

paneel, hoog 23, breed 335 duim.

160. Een Boer die een Os leidt, in een Landfchap

,

gemerkt ud. Cuyp, op doek, hoog 34, breed 47
duim.

16 r. De Evangelist Marcus, door een oud Meester,

1Ö2. De Evangelist Lucas, door denzeïven,

163. De Evangelist Johannes, doot denze/ven»

164. Een Boere binnehuis en ftal, op doek.

165. Eene Bataille, op doek.

1(5(5. Twee fluks, vrolijke Boere gezelfchappen, op

paneel. No. 16j.
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No.
167, Een Historieel fluk, door Elsheimerf op paneel,

iö8. Een zingende Boer, op paneel.

169. Een Porcraic met een doodshoofd, op Koper*

170. Eene Ruïne, op paneel.

17 1. Een Herder en Herderin, met Schapen &c. op

paneel.

172. Danfende Boeren, op paneel.

173. Een Kiezetrekker, op paneel.

174. Een Boere gezelfchap, op paneel.

175. Twee moderne ftukjes, op paneel.

iy6. Een hevige actie van Cavallerij , door Q^ttfurt,

op doek, hoog 17, breed 29 duim.

177. Een dito wederga, door dcnzelvsn.

178. Een Vosfenjagt, met veel Honden, door Biel*

dtmaaker ^ op doek.

179. Een Tafel met een Tapijt bedekt, waar op eene
Schoteb mee Sicroen en Oranje - Appel ; verders

een Parel d’Amoure Drinkbeker, glaaze Bocaal
en ander Bij werk; zeer natuurlijk door W. Kalf^
op doek, hoog 28 i , breed 24^ duim.

i3o. Een dito Tafel, waar op eene Sitvere Schotel en
gefneeden Sicroen, tot een wederga, door den*

zelvsn^

No. 181
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No.
18 j. Een Italiaansch Land- en Zeegezicht; rijk ge-

llofFeerd , in de manier van Salvator Rofa, door

y. Chapman 1690, op doek, hoog i'ji , breed
3Ói duim, \

182. Een dito gezicht tot wederga, door denzehen. J
183. Eene woelende Zee met Scheepeh , door 5. de Via-

ger
y op paneel, hoog lof, breed 14 duim.

184* Een dito Zee met Scheepen, door denzelven^ op
paneel, hoog 16, breed 21 duim.

185. Het Portrait van Z. D. H. den Heere Prins Wil-

lem den. Vijfde, levensgroot ten voeten uit, in

het Harnas , met een Vorstelijke Maniel omhan-
gen, rustende met zijne rechterhand op het ge

vest zijns Degen, in het verfchiet een Vloot, en
verder bij werk, door B. S. Bolemey ^

op doek,
hoog 84, breed 60 duim.

186. Het afbeeldfel van een deftig Heer met de reg-

terhand op de borst en een Mantel over de lin-

ker fchouder omhangen ; delicaat en uitvoerig /

gefchildert, door W. Muris^ op paneel, ovaal/

formaat, hoog 7é, breet 51 duim.
ƒ

\

187. Een dito, zijnde deszelfs Huisvrouw, in alles

als de voorgaande behandelt, en van dezelfde

groote.

iSS. Fen Portraitje van een Heer alleruitvoerigst Ge-
penfeeld, door W. Mieris 9 op koper, ovaal

formaat, hoog 31, breed 3 duim. — J
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APPENDIX
VAN

SCHILDERIJEN.

No.
189. TTet ?ortrait van een Hèer, zijndé uit dé

Xi Famillie van Heemskerk, te Leijden,

Haande te rusten tegen een gebroken Pijlaar,

fchijnende ergens na te wijzen. Delicaat en uit-

voerig gefchilderd, door de oude Frans van

Mieris 9 op paneel tooggewijs, hoog 9, breed

dulm4

' jtpo» Een dito, door denzelven, denkelijk zijn eigen Por-
craic jong zijnde, opkoper, hoog3§, breed 21 duim.

ipï. Een Vrolijk öezélfchap, zijnde eén Kabirierftuk,

zeer delicaat gefchilcierd door Ph. yan Dijk
p

1738, op paneel, hoog 18, breed 14 duirii.

192. Eene Dame voor haar Toilet zittende zig té

paleeren bij kaarslicht, natuurlijk gefchilderd

,

door denzelvetip op doek, hoog 14, brééd io|
duim.

193. Lucretia iii eeiié aatidoenelijke houding
, raar

C. Nstjcher, op paneel, hoog 11*, breed 10 duim;

D J94.
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No.194,

Een Naakte Jongeling bij een Riv-ier zittende,

met meer hijwerk, naar G. Scia/kcn, op paneel, /

hoog io|, breed 8 duim.195.

Twee fluks klijne Rhijngezicliten , helder en uit-

voerig gefchilderd, door H, Zagt/eepen, op ko-

per, hoog 4i, breed 5 i duim.
196.

Een Wintergezicht daar zij zig vermaaken met
Kolven op het Ijs, en verder Schaatsrijders

, &c.
alles zeer fix en natuurlijk, door Steen, op
paneel, hoog 14, breed 13 duim.

197.

Een Arcadisch Landfchap, door y. G/auher

en geflofFeerd door G. de Lairesfe, op doek

hoog 14, breed 12 duim. •

Een Capitaal landfchap, waarin een Herder
die een Herderinne liefkoost en verder met
Bokken en Schaapen

, &c. , de beesten zijn in de
rrand van N, Berghem, op doek, hoog 48, breed

52 § duim.
i

X99. Een Landfchap waarin een zittende Herderinne

met eenige Schaapen en -Geiten, verder een ge-

laaden MuihEzel , fraai en natuurlijk door S, van

der Does

,

op doek, hoog 24, breed 28 duim.

200, Twee fluks agthoekige Lijsjes , waarin elk negen
fluks aardige ovaale Landfchapjes , op koper en in

de midden Fruitfiukjes
, op paneel, de Landfchap-

jes door Zsje/fjn,

?oi. Een Oudemanshoofd , door Remhand, op pa-

neel, hoQg 7, breed si duim.

2C2-
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No.
20a. Een dito Ouderrouwehoofd, door denz$lven^ op

paneel, hoog 65, breed 5;.

203. Hendrik den Agtfte. door H, Hoïheïn^ op pa-

neel, hoog 63, breed duim.

204. Een Historiëelftuk, meesterlijk en krachtig ge-

fchilderd door J, Thomas, op paneel, hoog 26,
breed 35 duim*

205. Een Stadsgezicht van binnen te zien, langs een
Gragt waar over een Hardfteenebrug, in 't ver-

fchiet een Kerk, en aangenaam geftolFeerd met
Figuuren, in de manier van van der Heiden-,

door J. EkelSf op paneel, hoog 121, breed 15
duim.

Z06» Een Roomfehe Kerk van binne te zien, bij

kaarslicht, door P. Neefs, op paneel, hoog 5|,
breed 7I duim.

207. Een drinkend Paard, waarop een man zit, be-
nevens een hond, en verders een aangenaam Land-
fchap , door Verbeek, meester van Th, Wouwer^
man, op paneel, hoog breed 9 duim.

ao8. Een goede Gelukfegfter in een duin gezicht,

door Molenaar

,

op paneel, hoog 23, breed

27I duim.

209. Een Landfehap zeer natuurlijk, door y. Loeien,
op doek, hoog 33, breed 533 duim.

210. Een buiten Manegie, door JEf. van Valken, op
doek, hoog i6\, breed 19 duim,

I

\

211.
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SU, Een Hof gelicht, daar Heeren en Dames op de

jagt gaan , door //. Verfchuring^ op paneel,

hoog 84, breed 7 duim.

óis. Een Italiaansch Landfchap
, door den oude

eheroft, op doek, hoog %2\^ breed 29I duim.

SI 3 Een winter met Schaatferijders &c. uitvoerig gé^

fchilderd , door Avtrkam^
, hi] genaamd de ftmme

van Kampen

y

op paneel, hoog 5, breed duim.

314. Een Italiaansch Landfehapje, in de manier van

y, Bêth, op paneel, hoog breed ii| duim.

aij. Een fchermutfeling van Ruijterij
,

na y, Hugten-

hurgy op doek, hoog 27I, breed 33 duim.

216. Twee ftukjes zijnde zinnebeelden, op paneel, in

'trond, duim diameter.

2 17. Twee fluks Landfcliapjes in waterverf, door

Wtetz , genaamd y^grice/a , in lijst en glas,

318. TweeditVs, door denzehen, in dko.

sip. Een bovendeur fluk, met fpeelende Kinderen,

door M. Terwesten , op doek.

2SO. Een dko met dito, door denzehen, op doek.

221. Een dko zijnde Pan enSeringa, door dtsoé

212. Een dito Historieel, door dite»

223. Een dito , door dho,

224. Een Schoorfleen fluk.
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